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1. Inleiding 

Voor natuurbeleving gaan we allemaal naar de duinen en het bos. Maar natuur kan ook om 
de hoek zijn. Door op groenstroken in de buurt bloemen in te zaaien, wordt natuur een 
onderdeel van onze wijk. Een bloemenweide is niet alleen een lust voor het oog. Het biedt 
ook voedsel voor vlinders, bijen, kevers, zweefvliegen en andere insecten.  

Met dit project willen we van de Mient een echte mient maken, een gezamenlijke plek voor 
de buurt. Samen met buurtbewoners willen we bloemen inzaaien en fruitbomen planten. 
Jaarlijks willen we het veld op enkele dagdelen medebeheren en enkele activiteiten 
organiseren voor jong en oud. Te denken valt aan een oogstfeest, het maken van bijenhotels 
en het tellen van vlinders. Het wordt een plek voor ontmoeting, voor activiteit of juist voor 
rust. Zo wordt de Mient een echte gemeenschappelijke mient.  

Dit bewonersinitiatief is gestart door Florinda Nieuwenhuis (ecoloog) en Marleen Heeman 
(Transition Town Castricum), maar heeft als doel om een grotere groep buren te betrekken. 
Dit initiatief is onderdeel van De Bijzzzaak, een groter burgerinitiatief in Castricum dat als 
doel heeft het maken van een aantrekkelijke en gezonde omgeving voor mensen en bijen. 

 

2. De Mient vroeger  

“In de negentiende eeuw was de Mient een kronkelig zandpad dat de duinen scheidde van 
het dorp. De Mient heette tot 1850 nog ‘gulle weg’, vanwege het zomers mulle zandpad. Het 
pad werd gebruikt door de ‘schulpers’ de schelpenvissers. In 1866 werd de spoorlijn 
aangelegd. Er zijn geen aanwijzingen dat de Mient vroeger gebruikt is als een gezamenlijke 
weide. Wel is de grond in bezit geweest van de Algemene Armen, wat mogelijk tot de 
naamgeving heeft geleid” (Jaarboek 18-1995, werkgroep Oud-Castricum). 

Het ontwerp van de huidige Mient is in de jaren ’50 gemaakt door Hein Otto, een onder 
vakgenoten zeer gewaardeerd landschapsarchitect. Voor de Nederlandse spoorwegen 
maakte hij diverse ontwerpen voor groenstroken langs het spoor. Hij nam vaak de 
terreingrenzen als uitgangspunt. Dat is ook de zien op de Mient (zie afbeelding 1), waar de 
bomenrij de grens met het spoor markeert. De strakke bomenrij is afgewisseld met ‘losse 
groepjes bomen’, om zo meer spanning in het ontwerp aan te brengen (Zou ik het zo 
bedoeld hebben? Vincent Grond, Blauwe Kamer, december 1993). Hierdoor ontstaat een 
afwisseling tussen massa (de bomen) en ruimte. Voor de bomenrij gebruikte Otto één 
boomsoort, de iep. De gestrooide boomgroepen betreffen andere soorten. Helaas is op de 
ontwerptekening niet te lezen welke soorten Hein gebruikte.  

Een aantal jaren geleden heeft de gemeente Castricum hoog opgaande bomen op de Mient 
gekapt. Toen is het oorspronkelijke plan van Otto opnieuw aangeplant. De huidige bomen 
zijn daarom momenteel nog klein. 

 

 



 

Afbeelding 1. Ontwerp voor de Mient door Hein Otto 

 

 

3. De Mient nu 

De Mient is momenteel een belangrijke entree van Castricum. Duizenden treinreizigers 
komen er dagelijks langs. Vele Castricummers rijden over de Mient op weg naar het station 
of naar de duinen. Anderen lopen dagelijks het pad om de hond uit te laten.  

Op de groenstrook langs het spoor staan diverse bomen en wordt het gras als gazon 
onderhouden. Het beeld is groen en vrij sober. Voor buurtbewoners is de belangrijkste 
reden om de groenstrook te bezoeken het uitlaten van de hond of het lopen naar de trein. 
De hond mag hier overigens niet loslopen en dient aangelijnd te worden met opruimplicht. 

De ecologische waarde is beperkt, door de beperkte variatie in structuur en vegetatie. De 
groenstrook heeft echter wel een behoorlijk hoog ecologisch potentieel. Het is weliswaar 
klein, maar verbindt de duinen met de groenstrook langs de Schelgeest. Doordat de 
zandgrond voedselarm is, is bloemrijk grasland haalbaar. Bovendien biedt het langs gelegen 
zandige spoor een ideale nestplek voor grondnestelende bijen. Nestplek en voedsel liggen 
daardoor dicht bij elkaar, een voorwaarde die voor het voorkomen van wilde bijen essentieel 
is. Zo kan de Mient fungeren als een kleine steppingstone voor bijen en vlinders. 

  



Kaart 1; overzichtskaart De Mient 

 

 

4. De Mient in de toekomst 

Vanuit dit project zal de Mient een bloemrijker en gevarieerder beeld krijgen. Te 
onderscheiden zijn drie zones met elk een ander accent en ander streefbeeld. 

Kaart 2; Plattegrond met referentiebeelden voor de drie velden

 

 



4.1. Noordelijk veld 

Het noordelijke veld, ten noorden van het Dr. Leenaershuis, is schaduwrijk door de hoog  
opgaande bomen. Doel is om hier vooral in te zetten op voorjaarsbloei met opvolgend 
sneeuwklokjes (januari-februari), bonte krokussen (maart), sneeuwroem (maart) en 
boshyacint (april-mei). Nadat de bollen zijn uitgebloeid wordt het gras weer gemaaid, maar 
minder frequent zodat planten als klavers, paardenbloem en biggenkruid kunnen blijven 
bloeien. Het blijft gazon, maar wel bloemrijker. 

Afbeelding 2; referentiebeeld voor het noordelijke veld 

 

 

4.2. Oostelijk veld 

Het veld ten oosten van het voetpad is het meest open en zonnig, doordat de bomen nog 
klein zijn. Hier heeft bloemrijk grasland de meeste kans van slagen. Dit zal gecreëerd worden 
door op een aantal open plekken de grasmat te verwijderen en af te voeren en in te zaaien 
met een inheems voedselarm (kalkrijk) bloemenmengsel. De plekken onder de bomen 
worden niet afgeplagd.  

Hier ontstaat bloemrijk grasland dat circa 40- 100 centimeter hoog is. De bloemrijkdom is 
hoog, met minimaal 25 plantensoorten.  



Afbeelding 3; Referentiebeeld voor het oostelijke veld 

 

 

Op een open plek in het zuidelijk deel willen we een aantal fruitbomen planten. Het 
toevoegen van de fruitbomen heeft vooral sociale waarde. Samen met de buurt kunnen we 
het fruit plukken. Picknicks en kleine oogstfeesten kunnen georganiseerd worden. Tijdens de 
bloei van de bomen wordt veel nectar voor bijen geproduceerd. 

De fruitbomen willen we planten op de locaties zoals vermeld in kaart 3. 

Kaart 3; Plekken voor fruitbomen, struiken en picknicktafel 

 



4.3. Westelijk veld 

Het veld ten westen van het voetpad is het veld waar de schapen twee tot drie keer per jaar 
grazen. Gezien de mooie publieksfunctie willen we deze schapen graag behouden. Wel 
willen we voorstellen dat het tijdstip van de stootbegrazing zo wordt gekozen dat hier 
kruidenrijk grasland kan ontwikkelen, d.w.z. begrazen medio juni, medio september en in 
november. Het grasveld wordt minder bloemrijk dan het oostelijk veld, maar kan nog steeds 
diverse plantensoorten bevatten, zoals gewoon duizendblad, gewoon biggenkruid, 
pinksterbloem en klaver.  

Afbeelding 4. Huidige schapen begrazing op de Mient 

 

 

In het noordelijke gedeelte is een open ruimte (zie kaart 3), waar we graag een picknicktafel 
zouden willen plaatsen. Na het werken in de bloemenweide (onkruid wieden, hooien, blad 
afharken) biedt dit een plek om even uit te rusten. Ook kan dit een plek worden voor de 
buurt voor ontmoeting. Denk aan een gezamenlijke picknick of koffiemoment.  

Op dezelfde plek zouden we graag van wilgentenen twee of drie kleine wigwams willen 
maken waar de kinderen in kunnen spelen. Langs de picknicktafel en wigwams willen we 
graag een paar bessenstruiken en frambozen planten. 



Afbeelding 5; voorbeelden van wilgentenen wigwams

  

 

5. Doelen en verwacht resultaat 

Het project heeft als overkoepelend doel: het creëren van een gemeenschappelijke weide 
waar buurtbewoners samen kunnen genieten van bloeiende planten, fruit, bijen en vlinders 
en waar kinderen aan natuurbeleving kunnen doen.  

Ecologisch doelen 

 Het oostelijk veld betreft bloemrijk grasland waar tussen de 20-30 plantensoorten 
voorkomen en waar bijen en vlinders leven. Doelsoort is het icarusblauwtje; 

 Het westelijk veld betreft kruidenrijk grasland waar tussen de 10 en 20 plantensoorten 
voorkomen. Dit veld wordt twee tot drie keer per jaar beweid door schapen. 

 Het noordelijk veld betreft een voorjaarsweide met diverse stinzenflora (waaronder 
sneeuwklokje, bonte krokus, sneeuwroem en boshyacint). 

Sociale doelen 

De bloemenweide aan de Mient is een gezamenlijke plek voor de buurt, waar 
buurtbewoners enkele keren per jaar samen komen voor: 

 Gezamenlijke werkdagen (zaaien, wieden, hooien, blad verwijderen) 
 Plantentelling (juni-jul) 
 Vlindertelling (juli-aug) 
 Met kinderen te spelen 
 Samen te picknicken 

 

 



Afbeelding 6; het icarusblauwtje als doelsoort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. Aanpak 

Het project wordt als volgt uitgevoerd: 

Gemeente 

Bij het aanleggen van de bloemenweide en fruitbomen vragen we de gemeente om ons bij 
de volgende zaken te ondersteunen: 

Januari-februari 2019: 

 Uitvoeren van bodemonderzoek ter bepaling van trofiegraad en kalkrijkdom/ 
zuurtegraad. 

Maart 2019: 

 Verticuteren gras op alle velden, afborstelen mos en dood gras. Doorzaaien met 
bloemgazonmengsel. 

 Op grote open plek verwijderen van de graszoden (ca 8 cm), afvoeren graszoden; 
 Grond zeer oppervlakkig (toplaag 5 cm) bewerken met kriebel-eg (zaaiklaar maken); 
 Aanschaffen en aan initiatiefnemers ter beschikking stellen en/of samen inzaaien van 

zaden (zie sortimentlijst).  
 Aanschaffen en plaatsen van een picknicktafel, met daaronder schelpengruis. 
 Aanschaffen en plaatsen van 2 hondenpoepdispensers. 
 Plaatsen van tijdelijke palen en draad op de ingezaaide open plek, zodat de zaden 

kunnen kiemen zonder verstoord te worden. De palen en draad worden na circa 1 jaar 
weer verwijderd. 

 Tijdens de vrijwilligersdagen stelt de gemeente materieel (zoals onkruidprikkers en 
bladharken) ter beschikking. 



Oktober en november 2019 

 Aanschaffen en aan initiatiefnemers ter beschikking stellen en/of samen inplanten van 
bollen en fruitbomen. 

 Maken plantgaten voor de fruitbomen en vermengen bladaarde door grond.  
 Jaarlijks ter beschikking stellen van compost voor de fruitbomen (april). 

Bewoners/ initiatiefnemers 

 Bewoners zaaien in maart onder leiding van initiatiefnemers. 
 Op delen van het gras (m.u.v. het noordelijke veld) zaaien initiatiefnemers in augustus 

kleine ratelaar in. 
 Uitnodigen bewoners voor vrijwilligersdagen en verzorgen van vrijwilligersdagen; 

o Wieden in de zomer 
o Planten en vlinders tellen in de zomer 
o Afharken blad in bloemenweide in najaar 
o Bollen planten in november 
o Fruitbomen planten eind november-begin december 

 
7. Planning 

We streven ernaar dat de bloemenweide in maart 2019 gerealiseerd wordt en de 
fruitbomen in november-december 2019. Dit kan met de planning zoals opgenomen in 
bijlage 1. 

 
8. Sortimentlijst 

Wij vragen de gemeente de volgende onderdelen te bestellen (wordt nog nader uitgewerkt): 

 Bloemenmengsels (inheemse soorten): 
o Gr 1 Graslandmengsel lichte grond 
o Vb1 Vlinder en bijenmengsel 
o Blo1 Bloemgazonmengsel  
o Rhinantus minor, Kleine ratelaar  

 Bollen (biologische teelt) 
o Galanthus nivalis, sneeuwklokje  
o Primula elatior, slanke sleutelbloem 
o Eranthis heyemalis, winterakoniet 
o Crocus vernus, bonte krokus 
o Chionodoxa forbesii, sneeuwroem 
o Scilla non-scripta, boshyacint 

 Fruitbomen (stamdiameter 16-18 cm):  
o 1 mispel 
o 1 kweepeer 
o 2 pruimenbomen 
o 2 perenbomen  



 
 Fruitheesters: 

o rode bes 
o zwarte bes 
o kruisbes 
o framboos 
 

9. Beheer 

Noordelijk veld 

Het veld wordt voor het eerst gemaaid zodra het loof afgestorven is, ongeveer medio juni. 
Dit maaisel wordt afgevoerd. Daarna wordt het gras eens in de 4-6 weken gemaaid of indien 
het gazon 12 cm hoog is. Het gemaaide gras mag blijven liggen, zodat een voedselrijke 
bodem voor de bollen ontstaan. Het gemaaide gras mag echter niet zo’n dik pakket zijn dat 
het gras verstikt wordt. In dat geval moet de maaifrequentie opgevoerd worden. Het 
optimum dient in het eerste jaar bepaald te worden (bij welke hoogte maaien). 

Het blad wordt tweemaal per jaar verwijderd (november en eind december/ januari). 

Oostelijk veld 

Het hele veld zal jaarlijks in september-oktober voor ca 75% gemaaid worden. In juni worden 
alleen ongewenste soorten of uitgebloeide bloemen gemaaid. Dit gebeurt in overleg met de 
initiatiefnemer (ecoloog). Het maaisel wordt na 1 dag afgeruimd en afgevoerd. Er wordt 
geen zwaar materieel gebruikt, de voorkeur heeft de vingerbalk. 

Het blad wordt tweemaal per jaar verwijderd (november en eind december/ januari). 

Westelijk veld 

We willen graag voorstellen dat het tijdstip van de stootbegrazing door de schapen, zo wordt 
gekozen dat hier kruidenrijk grasland kan ontwikkelen, d.w.z. begrazen medio juni, medio 
september en mogelijk in november. 

Het blad wordt tweemaal per jaar verwijderd (november en eind december/ januari). 

Bewoners 

De initiatiefnemers en bewoners onderhouden de fruitbomen en -heesters en monitoren de 
vegetatie ontwikkeling. Het onderhoud aan de fruitbomen/heesters gebeurt zo minimaal 
mogelijk, vanuit het uitgangspunt van permacultuur. De vegetatie wordt nauwkeurig 
gemonitord. Tussentijds worden storingskruiden met de hand weggehaald. Initiatiefnemer 
(ecoloog) geeft advies aan de gemeente over het juiste maaimoment, de maaifrequentie en 
mate van fasering. 

  



Bijlage 1 Planning 

Planning   Jan Feb Mrt April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 
bodemonderzoek G               
verticuteren en 
vegen G               
afplaggen G               
zaaien B               
bespreken 
maaien 1e snede B+G               
onkruid wieden B                 
maaien 1e snede 
waar nodig G               
1e begrazing G               
plantentelling B               
vlindertelling B               
maaien 2e snede 
75% G               
2e begrazing G               
extra hooi 
afruimen B               
bollen planten B               
fruit planten B+G               
1e keer blad 
verwijderen G               
2e keer blad 
verwijderen G              
  G= gemeente            
  B= Bewoners                     

 


